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Villa Zilverlinde, voorheen Kinderherstellingsoord 
‘Van Hasselt Paviljoen’, staat al bĳ na 100 jaar in het 
prachtige dorpspark De Decanĳ e te Vorden, midden 
in het centrum van Vorden. De huidige eigenaren 
hebben er een B&B, groepsaccommodatie en 
marketingbureau gevestigd.

De villa staat op grond die ruim 500 jaar geleden 
door de kasteelheren van Hackfort en Vorden werd 
geschonken aan de kerk. Zo werd het een Vicarie (een 
kerkelijk goed), opgedragen aan de Heilige Antonius. 
Uit de opbrengsten van dit terrein konden de kosten 
verbonden aan de kerk, worden betaald. In de eeuw die 
daarop volgde was het park bezit van de familie Galée, 
drie generaties Vordense burgemeesters.

OUDE GROND

Rond 1900 kocht de Vereniging voor Spoorwegpersoneel 
het gebied en werd er een herstellingsoord gevestigd. 
In 1922 werd tegenover het hoofdgebouw een paviljoen 
neergezet, bedoeld als  herstellingsoord voor kinderen. 
Het kreeg de naam van de initiatiefnemer, dokter Van 
Hasselt. Vier jaar later bleek de huidige opzet te klein 
en werd het pand opgebouwd tot de vorm zoals het er 
vandaag nog uit ziet.

HERSTELLINGSOORD

In 1999 heeft Erika Vreeswijk het pand aangekocht 
en er vijf jaar gewoond. Toen ze voor het eerst op de 
parkeerplaats uit de auto stapte, dacht ze ‘Hier hoor ik.’ 
Toch verliet ze het pand en Vorden om, mede gedreven 
door heimwee, het pand zeven jaar later, samen met 
haar nieuwe partner, opnieuw te betrekken.

HUIDIGE EIGENAAR

Na de oorlog werd het een vakantiekolonie, waar 
kinderen gedurende 6 weken konden aansterken. Nog 
altijd komen ‘bleekneusjes’ langs om binnen te kijken 
en te ervaren waar ze als kind gezeten hebben. In 1993 
werd de Decanije, inclusief de twee gebouwen, verkocht 
aan een project ontwikkelaar. Die realiseerde er 40 luxe 
appartementen en verkocht het perceel met de villa aan 
particulieren.

BLEEKNEUSJES

De villa werd grondig aangepakt, verfraaid en geschikt 
gemaakt voor gasten. De naam werd veranderd in 
Villa Zilverlinde, geïnspireerd op de 15 eeuwenoude 
zilverlindes die in het park staan. De vroegere slaap- en 
speelzalen voor jongens en meisjes zijn nu zeer ruime 
vertrekken waar de gasten komen genieten van de rust, 
de natuur en alles war er hier te beleven is.
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